En storlek

Codonics gråskala
Papper
Minska papperskopiorna utan att offra bildkvaliteten
använda Codonics exklusiva Direct Vista® Gråskala Papper
"Papperstryck är en välsignelse för radiologi, inte bara för att sänka mediepriset utan också genom att
förverkliga betydande besparingar
arbetsflöde och andra mjuka kostnader."
John C. Litchney, MBA, RT, administratör för Cleveland Clinic, Institutionen för regional radiologi

"Detta pappersliknande medier är betydligt billigare än film och erbjuder många fördelar för
slutanvändaren."
Dr David Stemerman, Radiolog, Open High-Field MRI och CT i Westchester, NY

• Överlägsna kvalitetsutskrifter till en bråkdel av kostnaden för film
• Bildkvaliteten är vida överlägsen laser- och kontorsskrivare
• Idealisk för att hänvisa läkare och patientkonsultationer
• Letter storlek gör det möjligt att passa bekvämt i en hänvisning

läkare rapport eller patientens diagram för snabb referens
• Ingen toner, vax eller band som någonsin ska bytas ut

Codonics DirectVista ®
Gråskala Papper
DirectVista® Gråskalepapper skapas specifikt
för medicinska tillämpningar. Denna högkvalitativa media
är idealisk för att hänvisa läkare som föredrar att se
bilder i rumsljus utan ljuslåda.
Exklusivt för Codonics imagers, DirectVista
Papper finns i en mängd olika storlekar, inklusive
14"x17" och 11 "x 14", vilket ger kostnadsbesparande
alternativ till stor formatsfilm. Vår A och A4
storleksutdata passar bekvämt in i ett diagram så att
bilden kan följa patienten och läkarna
kan enkelt vända till det, som en anteckning eller rapport.
DirectVista Paper ger fantastiska gråskaleutskrifter
med enastående kontrastförhållanden. Det finns ingen toner,
vax eller band för att ersätta - någonsin. Det är den perfekta media
för diagnostisk granskning, patient- och remisskopior
samt arkivering.

Minska filmbudgeten med DirectVista Paper.
Ersätta 14 "x17" papper för stora format film minskar omedelbart
papperskopian kostar med 25 %, samtidigt som nyckelbilderna placeras på bokstavsstorlek
papper ökar besparingarna upp till 65% över film!
DirectVista Grayscale Paper har en tung,
bildvikt basmaterial som motstår vatten och riva.
Eftersom det inte finns något bläck eller toner, bilder
aldrig smeta ut eller överföra på händer eller andra
utskrifter.

Specifikationer:
• Kompatibel med Horizon och
och NP / EP multi-media bildare
• Kontinuerlig tongråskalerendering
• Dmin < 0,10 OD, Dmax > 2,00 OD
(reflekterande)
• Tjocklek ~ 0,2 mm

Tillgängliga storlekar:
Horizon-bilder
14"x17" ( 35 x 43 cm)
11" x 14" ( 28 x 35 cm)
A ( 8,5 " x 11")
A4 (210mm x 297mm)
NP/EP-bilder
A ( 8,5 " x 11")
A4 (210mm x 297mm)
För mer information kontakta Codonics på
800-444-1198 eller 440-243-1198 och be om
vår mediaförsäljningsavdelning.
* DirectVista Gråskala Papper är tillgängligt för användning i de flesta Codonics avbildare, vissa modell och storlek begränsningar gäller. Specifikationerna är
ändras utan föregående meddelande. Kontakta din Codonics representant för den senaste informationen. Upphovsrätt © 2007 Codonics, Inc.
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